Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno z prostředků Fondu majetku FRIM

KUPNÍ SMLOUVA

kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
,,zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany
Kupující:
se sídlem:
zastoupena:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
prof. Dr. Ing. Liborem Jankovským, děkanem
LDF
Ing. Petr Pernica, tajemník LDF

ke smluvnímu jednání oprávněn:
kontaktní osoba v technických záležitostech:

XXXXX
e-mail: XXXXX
tel.: +420 XXXXX
IČO:
62156489
DIČ:
CZ62156489
bankovní spojení:
XXXXX
číslo účtu:
XXXXX
na straně jedné a dále v textu pouze jako „kupující“
a
Prodávající: BioTech a.s.
se sídlem: Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10
adresa pro doručování (je-li odlišná od shora uvedené):
jednající:
RNDr. Petr Kvapil, předseda představenstva
kontaktní e-mail: XXXXX
IČO: 256 64 018
DIČ: CZ25664018
bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXX
zápis do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5335
Jsem plátce DPH.
na straně druhé a dále v textu pouze jako „prodávající“
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které
daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem
(formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým
podpisem), v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo
porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit
v plné výši.
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I.
Článek
Předmět Dodávky
1.1 Předmětem plnění a účelem této kupní smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem
“Zařízení pro stanovení spalného tepla“, spočívající v dodávce zboží požadovaného
kupujícím, specifikovaného podrobně v příloze č. 1 s názvem „Technická specifikace“
této smlouvy a čl. 2.1 smlouvy.
1.2 Součástí závazku prodávajícího dle čl. 1.1 této smlouvy je rovněž provedení
souvisejících služeb, spočívajících v dopravě zboží kupujícímu. Prodávající se zavazuje
v rámci smlouvy poskytnout:
 poskytování záruční podpory po dobu záruky,
 dopravu na místo plnění dle čl. 4.2 této smlouvy,
dále jen „dodávka“.
Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu bez vad, v dohodnutém množství, jakosti
a provedení v souladu s podmínkami této smlouvy, včetně požadavků přílohy č. 1
s názvem „Technická specifikace“, která byla součástí veřejné zakázky s názvem
„Zařízení pro stanovení spalného tepla“, kterou akceptoval prodávající jejím
odsouhlasením v rámci nabídky podané ze dne 20. 11. 2019.
1.3 Prodávající se touto smlouvou zavazuje:
a) dodat kupujícímu předmět dodávky dle odst. 1.1 a 1.2 a převést na něj vlastnické
právo k předmětu dodávky,
b) splnit povinnosti dle odst. 1.2,
a kupující se zavazuje za tuto dodávku zaplatit cenu ve výši dle čl. 2 a způsobem dle
čl. 3 této smlouvy.
1.4 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem převzetí od prodávajícího, potvrzené
podpisem smluvních stran na předávacím protokolu. Stejným okamžikem přechází na
kupujícího také nebezpečí škody na věci.
Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně
podepsaného předávacího protokolu. Datum podpisu předávacího protokolu je
považováno za den uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
1.5 Předmětem koupě se rozumí dodávka zařízení pro stanovení spalného tepla výrobků při
konstantním objemu v kalorimetrické bombě dle požadavků ČSN EN ISO 1716, jehož
pořízení je nezbytné pro stanovení absolutní hodnoty tepelného obsahu výrobku.
1.6 Množství, jakost a provedení, jakož i další specifikace a vlastnosti předmětu koupě jsou
uvedeny podrobně v příloze č. 1 této smlouvy.
1.7 Dodávka zahrnuje rovněž:
a)

dopravu zařízení na určené místo, tzn. na adresu:
-

b)

Mendelova univerzita, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků (LDF),
Cihelně 304, Louky, 76302 Zlín.

K

uvedení do provozu dodaného zařízení, čímž se rozumí montáž a instalace,
přičemž instalací se rozumí usazení zařízení v místě plnění, případně jeho
sestavení či propojení a dále napojení zařízení na zdroje, zejména připojení k
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c)
d)

elektrickým rozvodům a uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného
stavu, funkční test;
zaškolení obsluhy zadavatele, čímž se rozumí poskytnutí výkladu o všech funkcích
předmětu koupě, jeho předvedení včetně nácviku běžné údržby předmětu koupě;
předání dokladů, které
• jsou nutné k užívání zařízení, zejména technické dokumentace zařízení,
instrukcí a návodů k obsluze i údržbě zařízení (manuálů) v českém nebo
případně anglickém jazyce,
• se k zařízení jinak vztahují (prohlášení o shodě dodaného zařízení se
schválenými standardy, protokoly o revizích atp.);

e)

odvoz a likvidace obalů a dalších materiálů použitých při plnění dodávky, v
souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

f)

záruční servis 24 měsíců od předání a převzetí předmětu plnění.

1.8 Prodávající prohlašuje, že
a)

je výlučným vlastníkem předmětu koupě

b)

předmět koupě odpovídá této smlouvě, tzn., že má vlastnosti, které si strany
ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce
popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věcí a na základě
obchodní prezentace jimi prováděné, že se hodí k účelu vyplývajícímu z této
smlouvy, jsou v odpovídajícím množství, vyhovují požadavkům právních předpisů
a jsou bez jakýchkoliv jiných vad, a to i právních, zejména na něm neváznou
zástavy ani žádná jiná práva třetích osob;

c)

prodávající bude při plnění této smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí, v
souladu s platnými právními předpisy, touto smlouvou, zadávacími podmínkami a
rovněž i příslušnými technickými normami.

1.9 Prodávající se zavazuje dodat zařízení, které nebylo předmětem odpisu, tedy kupující
bude prvním uživatelem tohoto zařízení. Nejedná se o repasované zařízení nebo
zařízení, které bylo používáno již u jiných subjektů.
1.10 Prodávající je povinen zajistit před realizací dodávky veškeré povinnosti související
s vyřízením případných celních deklarací.

II. Článek
Cena dodávky
2.1 Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu na základě výsledku veřejné

zakázky s názvem „Zařízení pro stanovení spalného tepla“, která je stanovena
v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 20. 11. 2019 ve výši:
Zařízení pro stanovení spalného tepla
Komerční název produktu: PARR 6200
Kč bez DPH

Výše DPH
v Kč

Kč včetně DPH

475.900,-

99.939,-

575.839,-

CELKEM za předmět plnění

2.2 Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit. Prodávající
prohlašuje, že kupní cena obsahuje veškeré nutné náklady na dodávky a služby dle čl. I
3

odst. 1.7, nezbytné pro řádné a včasné splnění dodávky, včetně všech nákladů
souvisejících, tj. zejména náklady na pořízení věcí včetně nákladů na jejich výrobu,
náklady na dopravu věcí do místa jejich odevzdání, pojištění dopravy na místa určení,
balného, zaškolení, zapojení, instalace, softwarového vybavení apod., daně, clo a
poplatky vč. recyklačních poplatků, náklady na doklady vztahující se k věcem, náklady na
likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s odevzdáním věcí při zohlednění veškerých rizik
a vlivů, o nichž lze během plnění předmětu smlouvy uvažovat. Prodávající dále
prohlašuje, že kupní cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru
včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu
smlouvy.
2.3 Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
2.4 Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny v této smlouvě uvedené se rozumí bez
daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“), která bude prodávajícím účtována podle
předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

III. Článek
Platební podmínky
3.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku cenu ve výši uvedené v čl. 2.1 této
smlouvy, na základě jím vystaveného a kupujícímu prokazatelně doručeného daňového
dokladu. Daňový doklad může být vystaven pouze na základě kupujícím potvrzeného
protokolu o předání a převzetí dodávky.
3.2 DPH bude účtována ve výši dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Cena uvedená v čl. II. této smlouvy je nejvýše přípustná a není
možné ji překročit za žádných podmínek, s výjimkou změny sazby DPH. Uvedená kupní
cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se sjednaným a uvedeným
rozsahem plnění.
Přílohou a součástí daňového dokladu musí být:
a) kupujícím podepsaný předávací protokol, potvrzující předání a převzetí dodávky
jako bezvadné, nebo
b) kupujícím podepsaný předávací protokol o předání a převzetí dodávky a kupujícím
podepsaný doklad o odstranění všech vad a nedodělků dodávky uvedených
v předávacím protokolu.
3.3 Prodávající vystaví daňový doklad do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění a doručí jej prokazatelně objednateli do 3 (tří) pracovních dnů od
vystavení. V případě nesplnění této lhůty je prodávající v prodlení, které vylučuje prodlení
kupujícího se zaplacením kupní ceny.
3.4 Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet
prodávajícího uvedený v identifikačních údajích prodávajícího dle této smlouvy, na
základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění, kterým je den podepsání protokolu o předání a převzetí dodávky. Splatnost
daňového dokladu je 30 dnů od prokazatelného doručení daňového dokladu kupujícímu.
3.5 Fakturu je prodávající povinen doručit na adresu:
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 Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků (LDF), K
Cihelně 304, Louky, 76302 Zlín, a zároveň prodávající odešle elektronicky fakturu na
email: XXXXX
Jiné doručení nebude považováno za řádné.
3.6 Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad
takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti
daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti
začíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového
dokladu kupujícímu.
3.7 Prodávající odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodů nedodržení
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za pozdní odvod DPH
kupujícím z důvodů pozdního dodání daňového dokladu prodávajícím.
3.8 Nebude-li uhrazena kupní cena do 30 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu
kupujícím, má prodávající právo odstoupit od této smlouvy.

IV.

Článek

Dodací doba a místo
4.1 Prodávající se zavazuje provést (dodat) dodávku zařízení pro stanovení spalného tepla
výrobků při konstantním objemu v kalorimetrické bombě dle požadavků ČSN EN ISO
1716 dle technické specifikace v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy ve lhůtě do 6 týdnů
od akceptace objednávky.
Objednávku zašle kupující na kontaktní e-mail prodávajícího uvedený v záhlaví této
smlouvy. Prodávající potvrdí objednávku do 2 pracovních dnů; v opačném případě se má
po uplynutí této lhůty za to, že objednávka byla prodávajícím potvrzena.
Prodávající oznámí kupujícímu datum a čas, kdy bude dodávka doručena, a to
nejpozději 3 pracovní dny předem, na e-mail: XXXXX .
Prodávající splní svou povinnost dodat výše uvedenou dodávku tím, že tato bude
protokolárně převzata jako bezvadná kupujícím.
4.2 Prodávající se zavazuje dodávku předat na adrese:
- Mendelova univerzita, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků (LDF), K Cihelně
304, Louky, 76302 Zlín.
4.3 Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít dodávku a podepsat předávací
protokol:
-

XXXXX, XXXXX, tel. +420 XXXXX.

V. Článek
Záruční doba
5.1 Záruka na dodávané zboží se sjednává na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem
převzetí dodávky kupujícím. Pokud je v technické či výrobní dokumentaci výrobce
stanovena:
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a) kratší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle předchozí věty tohoto článku
smlouvy,
b) delší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle technické či výrobní dokumentace
výrobce.
Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující předmět smlouvy řádně
užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
5.2 Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou zařízení, neodbornou
manipulací nebo v důsledku havárií. Prodávající odpovídá za vady, jež má dílo v době
předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
5.3 Reklamace vad musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy byla
prodávajícím zjištěna (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo emailem). Kupující bude vady oznamovat na kontakty prodávajícího:
Tel. číslo: +420 XXXXX
e-mail: XXXXX
adresa: XXXXX
Jakmile kupující odešle toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění
vady, neuvede-li v oznámení jinak. Prodávající je v takovém případě povinen odstranit
vady na vlastní náklady, které se vztahují jak na opravu, tak na případnou přepravu
vadného zboží a další s opravou související náklady. Prodávající je tak v případě
uplatnění reklamace s požadavkem na opravu předmětu koupě povinen
a) vyslat zaměstnance či pověřit třetí osobu opravou předmětu koupě v místě dodání, a
to na vlastní náklady,
b) zajistit přepravce, který vyzvedne předmět koupě v sídle kupujícího, předmět koupě
převeze do sídla prodávajícího či jeho pobočky či do sídla třetí osoby, kde bude
oprava realizována, a následně zajistí přepravce, který přepraví opravený předmět
koupě zpět do sídla kupujícího, to vše na náklady prodávajícího.
5.4 Záruční opravy se prodávající zavazuje provést bezplatně ve lhůtě do 10 dnů od ohlášení
vady kupujícím. V případě nedodržení tohoto termínu je kupující oprávněn nedostatky
nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího.
5.5 Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to
v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv
z odpovědnosti za vady.
5.6 Prodávající se zavazuje poskytovat technické konzultace telefonicky, písemně či osobně
dle potřeb uživatele.
5.7 Provedenou opravu vady věci prodávající kupujícímu předá písemným protokolem,
kterému bude předcházet funkční zkouška, která prokáže opětovnou plnou funkčnost
zboží.
5.8 Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem:
- XXXXX, XXXXX, tel. +420 XXXXX.
-

VI. Článek
Práva z vadného plnění
Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 Občanského zákoníku.
6

6.1 Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět smlouvy v době
jeho odevzdání, v době mezi odevzdáním věci a počátkem běhu záruční doby nebo
v záruční době.
6.2 Neodpovídá-li věc smlouvě, má kupující právo zejména na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze
vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující
požadovat pouze výměnu součásti,
b) odstranění vady opravou věci, je-li vada opravou odstranitelná,
c) odstranění vady dodáním chybějící součásti věci nebo, mělo-li být na základě
smlouvy odevzdáno více věcí, dodáním chybějící věci,
d) přiměřenou slevu z kupní ceny,
e) odstoupení od smlouvy.
Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení,
případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.
6.3 Reklamace vad věci
a) Požadavek na odstranění vad kupující uplatní u prodávajícího nejpozději poslední
den záruční doby, a to písemným oznámením (dále také jen „reklamace“)
doručeným k rukám kontaktní osoby prodávajícího. I reklamace odeslaná
kupujícím poslední den záruční doby se považuje za uplatněnou včas.
b)

V reklamaci kupující uvede alespoň:
1.

popis vady věci nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2.

způsob, jakým požaduje vadu věci odstranit.

Neuvede-li kupující, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, má se za to, že
požaduje provedení opravy věci, příp. dodání nové věci bez vad, není-li vada věci
opravou odstranitelná.
6.4 Prověření reklamace prodávajícím
a) Prodávající se zavazuje prověřit reklamaci a do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode
dne jejího doručení oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává. Pokud tak prodávající
v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že vadu odstraní
v souladu se smlouvou.
b) I v případech, kdy prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit.
V takovém případě prodávající kupujícího písemně upozorní, že se vzhledem
k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od
kupujícího.
6.5 Prodávající je povinen odstranit reklamované vady věci nejpozději do 10 (slovy: deseti)
pracovních dní od doručení reklamace.
6.6 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady věci se až do odstranění
vady do záruční doby nepočítá.
6.7 V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu věci, nebo je v prodlení
s odstraněním vady, je kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby,
a to na náklady prodávajícího.
6.8 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s uplatněním práv z odpovědnosti prodávajícího za vady věci. Kupující uplatní svůj nárok
na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na kontaktní adresu prodávajícího.
Prodávající je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.
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VII. Článek
Smluvní pokuty
7.1 V případě prodlení prodávajícího s dodávkou je kupující oprávněn účtovat smluvní
pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny za každou dodávku, se kterou je prodávající
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, nejdéle však po dobu 15 pracovních
dnů.
7.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny za poskytnutou dodávku je prodávající
oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
7.3 V případě, že nebude prodávajícím dodávka poskytnuta ve lhůtách dle bodu 4.1 smlouvy,
a bude-li rovněž vyčerpána možnost smluvní sankce dle bodu 7.1 této smlouvy, má
kupující právo odstoupit od smlouvy a je oprávněn prodávajícímu účtovat jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 40.000,-Kč (čtyřicet tisíc korun českých).
7.4 Na jakoukoli smluvní pokutu může oprávněná smluvní strana vystavit daňový doklad –
fakturu. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení oznámení o jejím
uplatnění druhé smluvní straně. Náhrada případné škody není zaplacením kterékoliv
smluvní pokuty dotčena.
7.5 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné
výši. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na řádné splnění
povinností ze strany prodávajícího.

VIII. Článek
Změny smlouvy
8.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými, průběžně číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma smluvními
stranami.
8.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana
povinna se k návrhu vyjádřit do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu
dodatku.

IX. Článek
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací
9.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy
mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím
opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen
„důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob
souvisejících s objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran,
ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny
zachovávat mlčenlivost.
9.2 Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě
čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou,
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
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9.3 Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých
skutečnostech
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé
smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při
uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.
9.4 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň
stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se
zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je
třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat,
neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou
obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či
nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této
smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany
se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem
plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
9.5 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně
všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj.
například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců,
technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách,
procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a
strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání
s třetími
stranami,
informace
o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních
otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající
straně mohlo způsobit škodu.
9.6 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě
textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit
přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní
stránce.
9.7 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
a) se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající
strana,
b) měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud
takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami
uzavřené smlouvy o ochraně informací,
c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a
je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
d) jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.
9.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak
o osobních
údajích,
o
kterých
se
při
plnění
či
v souvislosti
s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen
objednatel svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými
předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
9.9 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv
důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.
9.10 Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele
stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

X.

Ustanovení společná a závěrečná

10.1 Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
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10.2 Prodávající je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající tímto bere na
vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako
na kontrolovanou osobu.
10.3 Tato smlouva byla vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, přičemž
prodávající obdrží jedno (1) a kupující čtyři (4) vyhotovení.
10.4 Tato smlouva je uzavřena řádným zveřejněním v registru v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
10.5 Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny
kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče zavazuje archivovat
nejméně do 31. 12. 2030 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této
smlouvy a kdykoli po tuto dobu kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným
písemnostem; kupující je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí věci od
prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u
některého dokumentu delší dobu archivace, je prodávající povinen řídit se takovým
právním předpisem.
10.6 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění
s požadovanými kritérii.
10.7 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato
smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena
v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže
uvedené podpisy.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu plnění
V Brně dne 6. 1. 2020

Ing. Václav
Ostrovský

Digitálně podepsal
Ing. Václav
Ostrovský
Datum: 2020.01.06
14:41:52 +01'00'

V Praze dne 16. 12. 2019

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

………………………………………………
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský,
děkan LDF Mendelovy univerzity v Brně
příkazce operace

…..………………………………………….
RNDr. Petr Kvapil,
předseda představenstva

……………………………………………….
Ing. Petr Pernica, tajemník LDF
správce rozpočtu
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Příloha č. 1 - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat
minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí nabídka dodavatele
splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů (dodavatelé vyplní žlutě
musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni).
podbarvená pole a
uvedou splnění
požadovaného
parametru ve formátu
ANO / NE spolu s
ověřitelným odkazem na
technické listy, výkresy
apod.)
Zařízení pro stanovení spalného tepla dle EN ISO 1716
Nabízený model (uvést značku a model/typ):
Kalorimetrická bomba
objem: (300 ± 50) ml
hmotnost nejvýše 3,25 kg
tloušťka pláště nejméně 1/10 vnitřního průměru nádoby
víko uzpůsobeno pro vložení kelímku a elektrického zapalovacího zařízení
víko včetně všeho těsnění musí odolat vnitřnímu tlaku 21 MPa
vnitřní povrch bomby - odolný vůči působení zplodin hoření, důlkové a mezikrystalické korozi

PARR 6200

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Kalorimetr

ANO
ANO

Plášť - nádoba s dvojitými stěnami naplněná vodou, spolu s víkem tepelně izolovaná.
Rozměry pláště: kolem kalorimetrické nádoby prostor alespoň 10 mm. Nádoba musí být
postavena na co nejmenší ploše z nevodivého materiálu, nejlépe s podepřením ve třech
bodech. Teplota vody v plášti - konstantní.

ANO

Kalorimetrická nádoba - obal z leštěného kovu, rozměrově konstruovaný a upravený pro
uložení bomby tak, aby bomba mohla být ponořená ve vodě

ANO

Míchadlo - poháněné motorem s konstantními otáčkami, pohonná hřídel míchadla musí mít
tepelně izolovanou část v těsnění mezi víkem pláště a pláštěm. Alternativou může být
magnetické míchací zařízení se stejnou funkcí
Zařízení pro měření teploty - rozlišitelnost 0,005 K

ANO
ANO

Kelímek - vyroben z kovu (platina, nikl, nerezová ocel nebo oxid křemičitý) s plochým dnem
o průměru 25 mm (max. rozměr, pokud je komolý) a s výškou 14 - 19 mm. Doporučená tl.
stěny: kov: 1,0 mm, křemík: 1,5 mm.

ANO

Časoměrné zařízení - záznam uplynulého času na nejbližší sekundu a s přesností 1s/1h

ANO

Další požadavky - zdroj el. proudu, kyslíkový okruh (kyslíková láhev, manometr a jehlový
ventil).

ANO

Společené požadavky na předmět plnění:
Záruční doba 24 měsíců
Doprava na místo určení.
Dostupný záruční servis.
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém/anglickém jazyce.
Termín dodání v termínu 6 týdnů od potvrzení přijetí objednávky zaslané
objednatelem.

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující
splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných
informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce.
Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel
doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.

